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حكم النداء لصالة اجلمعة يف ضوء التأصيل النصي واالجتهاد الفقهي وبعض إشكاليات الواقع املعاصر

د .حممد عبد الرزاق اهلييت

الملخص:
يتناول البحث أحد الشعائر اليت حظيت بالبحث من قبل كبار العلماء وهي النداء اىل صالة اجلمعة فكان
البحث بعنوان"حكم النداء لصالة اجلمعة يف ضوء التأصيل النصي واإلجتهاد الفقهي وبعض إشكاليات الواقع
املعاصر"  ،حيث تتداخل اآلذان اليت جاءت هبا النصوص الشرعية وتايت دعوة اىل الغاء األذان الثالث الذي زاده
عثمان ري اهلل عنه .وتبني من خالل البحث ان اآلذان الثالث امنا شرع للحاجة وكان مبحضر مجع كبري من
الصحابة من غري انكار وكان يرفع يف السوق وعليه ترتتب بعض االحكام يف رفع اآلذان منها حرمة البيع والتبكري
للصالة  ،وعلى ضوء هذه النتائج توصل البحث إىل شرعية اآلذان الثالث.
الملخص باإلنجليزية:
This research has for object one of the rites which focused the attention of the
great scientists, that of the call to the prayer of Friday. It is for this reason that
this research is entitled "The legal value of Friday's call to prayer in light of the
textual foundation and the doctrinal reasoning and certain problems of
contemporary reality". Indeed, the Koranic texts diverge as to as a part of the
call to prayer; hence some opt for the suppression of the third call established by
Khalif Othman. However, we found that the third call was instituted by
necessity in the presence of companions and was launched in the souk of the
medina, and as a result, there are certain consequences such as the prohibition of
the sale and the obligation to join the prayer in haste. And in view of these
consequences, we have concluded the legality of the third call to prayer..

المقدمة

احلمد هلل وكفى والصالة على حممد املصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا ..وبعد :
أوجب اهلل علينا عبادات عملية ومن أمهها أركان االسالم اليت ال قيام لإلسالم الفردي واجلماعي إال هبا ،ولعل من

أهم هذه األركان بعد الشهادتني إقامة الصالة املفروضة ،ومن الصالة اليت أوجب اهلل تعاىل السعي إليها عند
النداء "صالة اجلمعة" فقال تعاىل ":إِذَا نُ ِ
لص َال ِة ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا الْبَ ْي َع ذَلِ ُك ْم َخْي ٌر
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ
لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن"( :9اجلمعة) .حيث حظيت هذه املسألة إهتمام املشرع والباحثني فيها  ،فحرم عندها
املباحات وعلق هبا أحكاما اخرى الشتماهلا مزايا ب الغة األمهية  ،فإهنا امللتقى األسبوعي الذي يتدارس املسلمون
فيها أحكام دينهم وتعاليمه السامية ،وملا أخذت هذه الشعرية حيزاً مهما يف نظر الشارع احلكيم وددت أن أسلط
ّ
الضوء على جزئية دقيقة من أحكامها وهي "النداء لصالة اجلمعة".

وسبب اختياريللموضوع هو تعدد النداءات الواردة فيه شرعاً وكذلك الدعوات املتكررة قدميا وحديثا اىل إلغاء
النداء الثالث الذي زاده سيدنا "عثمان رضي اهلل عنه" باجتهاده ،كما يشيع بعضاً من أهل العلم أن اجتهاد
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سيدنا عثمان ليس له تأصيل نصي أو اجتهاد فقهي ،لذا توكلت على اهلل وطلبت منه اإلعانة والبحث يف
النصوص واملواضيع ذات الصلة من حيث التأصيل له واالجتهاد فيه مع مناقشة مسائل متجددة مبنية على اجتهاد
سيدنا عثمان حماوال ازالة الغبار عنها وتدقيق النظر فيها فومست هذا حبثي بعنوان
( حكم النداء لصالة الجمعة في ضوء التأصيل النصي واإلجتهاد الفقهي وبعض إشكاليات الواقع
المعاصر)
خطة البحث :من خالل مراجعتي للبحث ومطالبه حاولت أن أقسمه على مباحث ثالثة :
المبحث األول  :مفهوم النداء األول لصالة الجمعة وحكمه في ضوء التأصيل النصي
والمبحث الثاني :حكم النداء الثالث في ضوء التأصيل النصي واالجتهاد الفقهي وتضمن عدة مطالب
أيضا أما المبحث الثالث فعنوانه  :بعض طرق اإلعالم لصالة الجمعة المعاصرة وبعض اشكاليات
الواقع ،وتضمن مطالب عدة ،هذا وقد ختمت حبثي هذا خبامتة أوجزت فيه أهم ما توصلت اليه من النتائج
مين علينا بفضله وكرمه ،وأن يوفق علماء األمة وشباهبا اىل
والتوصيات من خالل هذا البحث ،أسال اهلل تعاىل ان ّ
ماحيب ويرضى ويثيبهم عليه القبول والرضوان يف الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلك والقادر عليه.

المبحث االول مفهوم النداء األول لصالة الجمعة وحكمه في ضوء التأصيل النصي
احلكم على الشيء فرع عن تصوره  ،وإذا ما أردنا البحث يف املفهوم يقتضي البحث يف أهم املعامل اليت جيب
الوقوف عليها حىت ميكن بناء األحكام وما ترتتب عليها ،لذا سأدرس يف مبحثي هذا التأصيل النصي للنداء
األول لصالة اجلمعة ووقته واملكان الذي يرفع من خالله كما سيأيت يف املطالب اآلتية :
المطلب االول  :تعريف اإلعالم والنداء ووقته
أوال  :تعريف اإلعالم :

 -1تأيت كلمة اإلعالم من فعل أعلم  ..تقول أعلمته اي آذنته ،وأذن بالشيء إذناً :أي أعلمه ومنه قوله تعاىل
ِِ
ِ
إعالم ،واإلعالم للصالة  :النداء للعلم بدخول وقتها. 1
" َوأَذَا ٌن ِّم َن اللّه َوَر ُسوله" ( :3التوبة) أي ٌ
ي" واجلمع أندية ويطلق على املكان الذي جيتمعون فيه جملالسهم وقرى أضيافهم..
 -2أما النداء  :فمصدره "نَ َد َ
والنداء الصوت تقول  :ناداه ونادى به مناداةً أي صاح به ،ويطلق النداء ويراد الصوت البعيد تقول :رجل ن ّدي
ِ ِ
ِ ٍ
ك" 2أي أرفع ،ويأيت
كَ ...ولْيُنَاد بِ َذل َ
ص ْوتًا ِمْن َ
الصوت أي بعيده ،ويف احلديث" :قُ ْم َم َع ب َالل فَِإنَّهُ أَنْ َدى َوأ ََم ُّد َ
النداء أيضاً مبعىن اإلعالم تقول :ناديته أي أعلمته. 3

ثانيا :تعريف النداء اصطالحا  :النداء :إعالم خمصوص على وجه خمصص بألفاظ خمصوصة ،أو قول خمصوص
يُعلم به وقت الصالة املفروضة ،وقال ابن قدامة " :اللفظ املعلوم املشروع يف أوقات الصلوات لإلعالم بوقتها".4
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المطلب الثاني  :المقصود بالنداء األول والثاني في ضوء التأصيل النصي وحكمهما
ال خالف بني العلماء أن األذان الذي تتحقق فيه أحكام اجلمعة هو األذان الذي يكون بني يدي اخلطيب وهو
األذان الثابت نصاً ،كما ال خالف بني أهل العلم أنه إذا نزل اخلطيب بعد انتهاءه من خطبته أقام املؤذن بني
يديه اإلقامة لصالة اجلمعة ،لذا أطلق العلماء على األذان الذي بني يدي اخلطيب اسم "األذان األول" وعلى

اإلقامة "األذان الثاين" ،1ودل هذا على عدة أدلة من القران والسنة وكما يأيت :
-1قوله تعاىل" :إِذَا نُ ِ
لص َالةِ ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا الْبَ ْي َع" (:9اجلمعة ).
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ
وجه الداللة  :يدل اللفظ على ان النداء يوم اجلمعة هو الذي كان يُرفع بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا
2
ِّداءُ الَّ ِذي ذَ َكَر
جلس على منربه فحينئذ يؤذن بني يديه  ،ومما يؤكد ان املراد باآلية النداء األول ماروي انه " َكا َن الن َ
اإلمام  ،وإِذَا قَام ِ
ِ
آن ي وَم ْ ِ ِ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم وايب بكر
ت َّ
الص َالةُ ِيف َزَم ِن النِ ِّ
َ
اللَّهُ ِيف الْ ُق ْر َ ْ
اجلُ ُم َعة إذَا َخَر َج ِْ َ ُ َ
ال َهلما :أَذَانَ ِ
ال ابن خزميةَ " :و ْاألَذَا ُن َو ِْ
ان".3
َوعُ َمَررضي اهلل عنهما" ،قَ َ
اإلقَ َامةُ يُ َق ُ َُ
ِ
ِ
اجلُ ُم َع ِة أ ََّولُهُ إِذَا َجلَس ِْ
َّيب صلى اهلل
ِّداءُ يَ ْوَم ْ
 -2من السنة فقد صح انهَ " :كا َن الن َ
اإل َم ُام َعلَى الْمْن َِرب َعلَى َع ْهد النِ ِّ
َ
4
دال على أنه مل يكن يف عهده
عليه وسلم َوأَِيب بكروعمررضي اهلل عنهما "  .وجه الداللة  :أن هذين احلديثني ّ
عليه الصالة والسالم وأيب بكر رضي اهلل عنه سوى أذانني أحدمها يُرفع بني يديه حني يرتقي املنرب واآلخر هو إقامة
املؤذن بني يدي الركعتني ،وتسمية اإلقامة أذاناً من باب التغليب ولورود الشرع بذلك يف قوله :صلى اهلل عليه
ني ُك ِّل أَذَانَ ْ ِ
ص َالةٌ" ،5واملراد باألذانني هنا أذان اإلعالم بدخول وقت الصالة واإلقامة ،فأطلق عليهما
وسلم " :بَ ْ َ
ني َ

لفظ األذانني تغليباً والشرتاكهما يف اإلعالم ،ويؤكد هذا حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم رضي اهلل عنه قال":
مل يكن يف زمن النيب عليه صلى اهلل عليه وسلم إال أذانان :أذان حني جيلس على املنرب وأذان حني تقام
الصالة".6
ِّ ِ
اجلُ ُم َع ِة فَِإ َذا نََزَل
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم َعلَى الْ ِمْن َِرب يَ ْوَم ْ
س َر ُس ُ
"-3روي ان سدينا ِ"بالَ ٌل كان يُ َؤذ ُن إ َذا َجلَ َ
ِ
ك ِِف َزَم ِن أَِِب بَ ْك ٍر َوعُ َمَر" .7وجه الداللة  :أن األذان على عهد النبوة أذانان فقط واستمر األمر
أَقَ َام ُُثَّ َكا َن َك َذل َ
على ذلك ،بدليل أن بالالً كان يؤذن يف عهده عليه الصالة والسالم فاذا نزل من منربه أقام صالة اجلمعة ،والذي
يظهر من خالل إيراد الروايات املتقدمة واجلمع بينها على اختالف رواياهتا وطرقها الصحيحة  .وعلى قاعدة"طريق
اجلمع أوىل من دعوى التعارض" فيمكن القول  :أنه مل يكن يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم سوى آذان
واحد يرفع بني يديه لإلعالم بدخول وقت الصالة ولينصت الناس لسماع خطبته ،فإذا أمت خطبته أقام بالل إقامته
لصالة اجلمعة ،8وهذا ما عمل به يف خالفة أيب بكر وعمررضي اهلل عنهما ،ومعلوم أن املدينة يومئذ كانت صغرية
صغرية النواحي قريبة األطراف ومل تكن احلاجة داعية إىل ما يدعوهم إىل صالة اجلمعة قبل الزوال بوقت معني ،بل
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ان السنة الفعلية دلت على ذلك عندما كان بالل يؤذن عند باب املسجد 1إلعالم أهل السوق بدخول وقت
صالة اجلمعة فيسارعوا إىل اإلجابة إليها ليُسقطوا فريضتها بأدائها  .ومن ناحية أخرى  :فإن النصوص الشرعية
دلت على ترغيب الصحابة يف التبكري إىل صالة اجلمعة واملبادرة بالسعي إليها لذا كان الصحابة يبادرون إىل
اجلمعة يف أول ساعاهتا وكانوا يتنافسون إىل ما يتقربون فيه إىل اهلل تعاىل ،2ومجيع ذلك يدل على عدم وجود إعالم
إعالم يسبق الزوال فلم يكن يف ذلك العهد سوى أذانني واهلل أعلم .
المبحث الثاني :حكم النداء الثالث في ضوء التأصيل النصي واالجتهاد الفقهي

بعد اخلوض يف بعض أحكام النداء االول والثاين يف املبحث السابق نتناول هنا النداء الثالث من حيث تأصيله
ومشروعيته وصفته ومكانه واألحكام املرتتبة على مساعه لذا سيتضمن املبحث املطالب اآلتية :

المطلب األول  :المقصود بالنداء الثالث والتأصيل النصي له

النداء الثالث نعين به  :األذان الذي يرفع عند دخول وقت صالة الظهر وهو زوال مشس يف يوم اجلمعة ،وسبب
تسميته ثالثاً أنه يأيت بعد األذانني األولني يف املشروعية -كما تقدم يف املبحث األول -فقد ثبت أنه مل يكن يف

زمن النبوة سوى أذانني األول بني يدي اخلطيب والثاين اإلقامة للصالة ،فاألذان الثالث أول يف األداء ثالث يف
املشروعية واألذان األول ثان يف األداء أول من حيث املشروعية ،فسمي األذان ثالثاً تغليباً جلانب املشروعية وقد
نقل بعض العلماء  :أن األذان الثالث هو املقصود بقوله تعاىل " :ذَا نُ ِ
لص َالةِ ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ
ِ
ِ
اس َع ْوا) هو األذان األول ألن
ذ ْك ِر اللَّه "( :9اجلمعة ) غري ان احلنفية اعتربوا "ان تعلق األمر يف قوله تعاىل (فَ ْ
حصول اإلعالم به ال األذان الذي بني يدي املنرب".3
المطلب الثاني  :مشروعية النداء الثالث في ضوء االجتهاد الفقهي
اتفق العلماء على أن األذان الذي زاده اخلليفة عثمان رضي اهلل عنه هو األذان األول وقوعاً الثالث مشروعية مع
اختالفهم يف أي من األذانني تتحقق أحكام اجلمعة – كما سيأيت– وتأيت مشروعية النداء الثالث من خالل
األدلة الصحيحة الدالة على ذلك استنباطاً إن مل نقل نصاً ،4وسأتناول أهم األدلة الدالة على اجتهاد سيدنا
عثمان يف زيادة نداء ثالث واملصلحة املتوخاة من ذلك االجتهاد الفقهي وأوجه االستدالل به من خالل االدلة
الواردة من القران والسنة وذلك يف ضوء ما يأيت :
لص َالةِ ِمن ي وِم ال ِ
- 1دليل من القران هو قوله تعاىل " :إِذَا نُ ِ
اس َع ْوا " ( :9اجلمعة) .
ودي لِ َّ
ْج ُم َعة فَ ْ
َْ ُ
وجه الداللة  :أن الغاية من وجوب السعي إىل اجلمعة إدراك صالة اجلمعة واإلنصات خلطبتها لذا فإن
األذان املعترب يوم اجلمعة هو األذان الذي يكون عند زوال الشمس ولو كان املعترب النداء الذي بني يدي
اخلطيب لرمبا خشي فوات مساع اخلطبة أو حىت صالهتا. 5
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اجلُ ُم َع ِة أ ََّولُهُ إِذَا َجلَس ِْ
اإل َم ُام َعلَى الْ ِمْن َِرب َعلَى ع ه ِد
 -2استدلوا أيضا من السنة مباروي انه " َكا َن الن داء يَ ْوَم ْ
َ

النب ي صلى اهلل عليه وسلم وايب بكروعمر رض ي اهلل عنهما ،فلما كان عثمان رض ي اهلل عنهَ وكث ر النَّاس َز َاد
النداء الثالث".1
وجه الداللة  :أنه ملا ويل سيدنا عثمان اخلالفة وكثر الناس يف املدينة وتباعدت منازهلا زاد لصالة اجلمعة نداءً
آخر عند زوال مشس يومها ،فإن صالة اجلمعة مثل باقي الصلوات يؤذن هلا عند دخول وقتها لإلعالم
بدخول الوقت فصار للجمعة أذانان من حيث اإلعالم؛ األول عند الزوال واآلخر بني يدي اخلطيب وكال
األذانني مشروع ،وأبقى سيدناعثمان األذان الذي بني يدي اخلطيب إبقاء للحال الثابت يف زمن النيب عل ي ه

الص الة والس الم والتزاماً هبديه  ،2يقول ابن حجر " :وتبني مبا مضى أن عث م ان رض ي اهلل عن ه أحدثه إلعالم
الن اس بدخول وقت الصالة قياساً على باقي الصلوات فأحلق اجلمعة هبا وأبقى خصوصيتها باألذان بني يدي
اخلطيب ،وفيه استنباط من معىن األصل " ،3فإحداث عث م ان رض ي اهلل عن ه أذاناً ثالثاً استنباط من حديث
بالل أنه كان يؤذن عند باب املسجد لريتفع الناس من السوق الزوال إلدراك صالة اجلمعة ولذا فهو النداء

الذي تتحقق به املصلحة حبصول اإلعالم ،4قال ابن عب د الب ر " :وهذا يدل على أن الذي زاده عث م ان رض ي
اهلل عن ه عنه إمنا هو أذان ثان قب ل األذان بني يدي اإلمام" ،5وقد نص احلديث على العلة اليت ألجلها زاد
ِ
ث وذلك التساع املدينة وتباعد منازهلا وترامي
َّاس َز َاد الن َ
ِّداءَ الثَّال َ
سيدنا عثمان هذا األذان بقوله " َوَكثَُر الن ُ
6

اطرافها فرأى أن حيدث أذانا ثالثاً ليسعى الناس إىل اداء صالة اجلمعة ألمهيتها على باقي الصلوات"
ِ
 -3ومن السنة احتجوا ايضا مباروي" أ َّ َّ ِ
ِ
ِ
ث ي وم ْ ِ
ني كث ر
اجلُ ُم َعة عث م ان رض ي اهلل عن ه ح َ
ين الثَّال َ َ ْ َ
َن الذي َز َاد التَّأْذ َ
أَهل امل دينة وَمل ي ُكن لِلنَِّيب صلى اهلل عليه وسلم مؤذِّ ٌن غي ر و ِ
اح ٍد " . 7وداللة هذا احلديث من أوجه متعددة :
َُ
َ ْ َ ْ ِّ
َ
ُْ
أ-وهي احلاجة اليت تقتضي اىل زيادته وذلك لرتامي أطراف املدينة وتباعد منازهلا مما أدى اىل انشغال الناس عن
8

مساع األذان الذي يرفع عندماجيلس اخلطيب على منربه فخشي أن تفوت خطبة اجلمعة وصالهتا فزاد هذا النداء
ب -أن ما فعله سيدنا عثمان كان مبحضر كبار جمتهدي الصحابة رض ي اهلل عنهم ومل ينكروا عل يه ذلك فدل
على موافقة سائر الصحابة له وذلك لعدم إنكارهم فعله ومن املعلوم أن عدم اإلنكار مع القدرة عليه إقرار 9لذا
قال العيين " :هو أول يف الوجود ولكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد س يدنا عث م ان رض ي اهلل عن ه وموافقة سائر
الص حابة له بالسكوت وعدم اإلنكار فصار إمجاعاً سكوتياً" 10وبذلك جرى التوارث منذ خالف ة عث م ان رض ي
اهلل عن ه اىل يومنا هذا .
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ج -ومما يستدل هبذا احلديث على شرعية األذان الثالث أيضاً  :أن عث م ان رض ي اهلل عن ه أحد ال خلفاء الراشدين
واتباع سنتهم مقرونة باتباع س نة النب ي علي ه الص الة والس الم بقول ه" :عل يكم بسنيت وسنة اخللفاء املهدي ني
َّ ِ ِ
ين ،متََ َّس ُكوا ِهبَا وعض وا عليها بال نواجذ" ،1واملراد بسنة اخللفاء الراشدين طريقتهم املوافقة هلدي النيب عليه
الراشد َ
الصالة والسالم فإن مافعله سيدنا عث م ان رض ي اهلل عن ه وافق هدي النب ي علي ه الص الة والس الم عندما أبقى

ال نداء الذي بني يدي اخلطيب ،واستنبط األذان الثالث استنباطاً حينما جعل النب ي علي ه الص الة والس الم بالالً
يؤذن يف باب املسجد فاستنبط سيدنا عثمان من ذلك أن املقصد كان إبالغ أكثر عدد من الناس يومئذ ومل
يتحقق إدراكهم لصالة اجلمعة إال أن يزيد النداء الثالث ،2ويذكر النفراوي املالكي " :أن األذان الثالث مسي
(حمدثاً) وهو سنة الن سيدنا عث م ان رض ي اهلل عن ه هو الذي زاده ،وكونه سنة ألنه فعل صحايب وخليفة راشد
ومبحضر كبار جمتهدي الصحابة من غري إنكار فصار سنة مشروعة ،فهو وإن كان أوالً يف الوقوع فهو ثان يف
املشروعية ،وا لذي بني يدي اخلطيب ثانٍ يف الوقوع لكنه أول يف املشروعية وكالمها ثابت بسنة مستقلة ،وقد صح
يف روايات عدة أن الناس ثبتوا على فعل سيدنا عثمان يف مجيع األمصار واألعصار من غري نكري". 3
ويؤك د ما سبق نقل عن س عيد بن املسي ب أنه قال " :فَلَ َّما َكا َن عث م ان رض ي اهلل عن ه كثر الن اس فَ َز َاد ْاألَ َذا َن
َّاس لِْل ُج ُم َع ِة – وجاء برواية اخرى – قوله " :أراد أن يسعى الناس إىل اجلمعة" ،4وهذان
ْاأل ََّو َلَ ،وأ ََر َاد أَ ْن يَتَ َهيَّأَ الن ُ
األثران مع ما فيهما من ضعف وجهالة يف سندمها 5إال أن األدلة الصحيحة املتقدمة تؤيد ما قاله ابن املسيب
وذلك لكثرة الناس يف املدينة وملا رآه من تأخرهم عن حضورها ،فهذان األثران وان مل يصحا من حيث السند إال
أن التعليل الذي ورد فيهما معقول املعىن 6وتدل عليه األدلة الصحيحة املتقدم

وخالصة القول في ذلك  :ومن خالل عرض األدلة املتقدمة فالذي يبدو أن النداء الثالث الذي زاده عثمان
رضي اهلل عنه مشروع دلت عليه نصوص وأدلة جاءت يف الصحيحني وغريمها واليت عدها العلماء أساساً يف تشريع
هذا النداء وطريقة مشروعة لإلعالم بدخول وقت اجلمعة حىت يسرع الناس يف السعي إليها.

المطلب الثالث  :المكان الذي يرفع منه النداء الثالث

اتفق العلماء أن النداء الذي زاده عث م ان رض ي اهلل عن ه ك ان يرفعه املؤذن على الزوراء ،7والدليل على ذلك ورد

الزْوَراء" ،8والزوراء كانت
كثر الناس َز َاد النداء الثالث َعلَى َّ
من حديث نصه " :فَلَ َّما َكا َن عث م ان رض ي اهلل عن ه و َ
داراً عالية لسيدنا عثمان وسط السوق يف املدينة كالصومعة ،وقيل هي صخرة عالية ممتدة من املسجد إىل السوق
كاملنارة ، 9ومن ذلك استنبط الفقهاء احداث وجود املنارات يف العصور املاضية حيث أشار الفقهاء إىل أن األذان
األذان األول يرفع من على املنارة تأسياً بفعل عثمان  ،لذا ذكر الفقهاء أن األذان الذي أحدثه سيدنا عث م ان
رض ي اهلل عن ه أول يف الفعل ثاين ف ي ال مشروعية وهو الواقع اآلن على املنارة ،والواقع بني يدي اخلطيب ٍ
ثان يف
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الفعل أول يف املشروعية ألن الذي يُفعل بني يدي اخلطيب اآلن كان يرفعه بالل رض ي اهلل عن ه ع ند ب اب
ال مسجد وقد كان حيصل فيه املقصودان معاً انصات من يف املسجد وإعالم من كان خارجه ،فاملنارة وهي موضع
التأذين اآلن مل تكن موجودة يف زمن النيب عل يه الص الة والس الم بل كان م وضع ال تأذين إلعالم ال ناس هو باب
املسجد ُث جعله عثمان رضي اهلل عنهفيما بعد على الزوراءُ ،ث استنبط منه جعل املنارات لزيادة إعالم الناس

بقرب دخول وقت اجلمعة استنباطاً من معىن األصل ودليله 1واهلل أعلم .

المطلب الرابع  :صفة مشروعية األذان الثالث المعتبر

عموم األذان سنة وليس بواجب عند اجلمهور من العلماء ،2بينما اتفق الفقهاء أيضاً على أن كال أذاينّ صالة

اجلمعة مشروعان ،3واتفقوا أيضاً على أن األذان األول يرفع عند زوال مشس يوم اجلمعة من مكان مرتفع حبيث
يسمعه أهل املصر  ،لكنهم اختلفوا يف صفة مشروعية هذا األذان هل يبقى سنة أم له حكم آخر فكان هلم فيه
مذهبان :
األول  :أنه واجب وقيل فرض كفاية وهو قول أصحاب الشافعي وبعض احلنابلة ،4واستدلوا بقوله
اهلل تعاىل " :إِذَا نُ ِ
لص َال ِة ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا الْبَ ْي َع"(  :9اجلمعة ) .وجه الداللة  :أن
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ
اس َع ْوا)
صالة اجلمعة واجبة األداء وال ميكن أداء هذا الواجب إال بالسعي إليها لذا أوجبه اهلل تعاىل نصاً فقال (فَ ْ
وال يتعني السعي إليها إال بسماع النداء هلا فدل على أن النداء إليها واجب والقاعدة تنص بان "ما اليتم ال واجب
إال به فهو واج ب"  ،وبالتايل فإن هذا األذان وإن كان مسنوناً يف األصل إال انه اكتسب صفة الوجوب من
وجوب صالة اجلمعة قال يف الفروع" :جيب النداء الذي حيرم البيع" 5وقالوا أيضاً":ويسقط الفرض يوم اجلمعة
بأول أذان" 6فدل على أن أذان اجلمعة واجب بوجوب صالة اجلمعة .
المذهب الثاني :أن النداء األول وقوعاً الثالث مشروعية سنة ،وبه قال بعض علماء املالكية وبعض أصحاب

الشافعي وأيب يعلى من احلنابلة ،7واستدلوا مبا يأيت:
-1عن السائب بن يزيد قال " :فَلَ َّما َكا َن عث م ان رض ي اهلل عن ه َوَكثُر الناس َز َاد النداء الثالث". 8وجه ال داللة :
أن ال مدينة ملا توسعت أطرافها وكثر أهلها زاد سيدنا عثمان نداءً آخر للجمعة ليدرك الناس عند مساعه خطبة

اجلمعة وصالهتا ،وذلك رأى أنه ال يسمعه الناس إال أن يزيد يف األذان واملؤذنني ليُعلم األبعدين فصار سنة فدل
على أن األذان األول يف أول الوقت سنة الن عث م ان رض ي اهلل عن ه سنّه وعملت به األمة بعده. 9
-2قال رس ول اهلل ص لى اهلل عل يه وس لم" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء امله ديني الراش دين متسكوا هبا" ،10وألن
هذا األذان زاده سيدنا عث م ان رض ي اهلل عن ه فصار مسنوناً ألن إضافة الفعل إليهم يعد سنة بنص حديث النيب
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ص لى اهلل عل يه وس لم لذا ك ان األذان الذي أحدثه سيدنا عثمان ،وذلك لوجود سببه من كثرة الناس وتوسع
أطراف املدينة فأصبحت سنته سنة متبعة وحنن مأمورون باتباعها.1

الترجيح  :ومن خالل عرض أدلة املذهبني ،فالذي أميل اليه أن األذان الثالث سنة واجبة لوجوب صالة اجلمعة،
فإن سيدنا عث م ان رض ي اهلل عن ه قاس أذان اجلمعة على بقية الصلوات من حيث اإلعالم هلا بدخول وقتها ومبا

أن السعي إىل صالة اجلمعة واجب فكذلك كل ما يشرع ألدائها واجب فاكتسب األذان وجوبه من وجوب صالة
اجلمعة ،و النه فعله سيدنا عثمان واستمر الناس على العمل به من غري نكري فاصبح إمجاعاً سكوتياً ،وإمنا فعله
سيدنا عث م ان رض ي اهلل عن ه ملصلحة زيادة إعالم الناس فهو املعترب حكماً وذلك أوفق وأحوط ،ولذا حظيت هذه
الصالة مبزيد اهتمام من قبل الشارع كأجياب السعي إليها عند النداء وحنوه

المطلب الخامس  :االذان الذي تترتب عليه أحكام الجمعة

ثبت فيما تقدم من مباحث أن كال األذانني مشروع األول بدخول الوقت وهو الذي زيد يف خ الفة عث م ان رض ي
اهلل عن ه والثاين ب ني يدي ال خطيب وهو األصل يف التشريع ،ومع اتفاق مجيع الفقهاء على مشروعيتهما إال أهنم

أي منهما تتحقق أحكام اجلمعة من وجوب السعي وحترمي البيع  ،ويف ذلك هلم قوالن:
اختلفوا يف ّ

المذهب األول  :أن األذان الذي تتحقق فيه أحكام اجلمعة هو األذان الثاين الذي بني يدي خطبة اجلمعة وهو

قول بعض احلنفية وحمققي املذهب املالكي وأكثر الشافعية واحلنابلة وأكثر فقهاء األمصار ،2واستدلوا مبا يأيت:
 -1قوله تعاىل " :إِذَا نُ ِ
لص َالةِ ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا الْبَ ْي َع"(  :9اجلمعة ) وجه الداللة :
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ
أنه مل يكن على ع هد رس ول اهلل ص لى اهلل عل يه وس لم سوى األذان ال ذي يرفع بني يدي اخلطيب وهو على املنرب
وعليه فينصرف النداء الوارد يف هذه اآلية إليه وألنه األذان الذي جرى به التوارث طيلة خالفة ال نيب ص لى اهلل عل يه
وس لم وأيب بكر وعمر وبداية خ الف ة عث م ان رض ي اهلل ع نهم،كما أن البيع وغريه م ما يشغل الناس عن مساع
اخلطبة وأداء الصالة يكون ذريعة إىل فواهتما أو فوات بعضهما والبيع من املباحات فحرمها اهلل تعاىل عند هذا
النداء ألمهيتها وأوجب السعي إليها فاملقصود من النداء أال يتأخر عن حضورمها ،فدل على أن ماقصد
بالنداءالوارد يف اآلية هو النداء الثاين الذي بني يدي اخلطيب.3
اجلُ ُم َع ِة أ ََّولُهُ إِذَا َجلَس ِْ
اإل َم ُام َعلَى الْ ِمْن َِرب َعلَى ع ه د ال نيب ص لى اهلل
ِّداءُ يَ ْوَم ْ
 -2احتجوا مبا روي أنهَ " :كا َن الن َ
َ
عل يه وس لم وأيب بكر وعمر" . 4وج ه ال دالل ة  :أن ال حديث دل على أن ال مع ترب يف حترمي ال بيع هو وجوب
السعي هو األذان الثاين الذي بني يدي اخلطبة كونه األصل يف التشريع ،5قال الشافعي" :وأيهما كان فاألذان
الذي جيب على من عليه فرض اجلمعة أن يذر عنده البيع األذان الذي كان على ع ه د ال نيب ص لى اهلل عل يه
6
وس لم وذلك األذان الذي بعد الزوال وجلوس اإلمام على املنرب"  .وأجيب عن هذين الدليلني مع قوهتما سنداً
وداللة  :بأنه يصح هذا يف من كان قريب اجلامع حبيث ميكنه وصول املسجد وإدراك خطبة اجلمعة وصالهتا ،أما
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من كان بعيداً عنها فالنداء الواجب يف حقه يف هذه األحكام هو النداء الذي يكون من خالله مدركاً لصالة
اجلمعة سواء كان األول أو الثاين حبسب حال السامع قرباً وبعداً على اال تكون هناك مشقة غري حمتملة .

المذهب الثاني  :األذان الذي تتحقق فيه أحكام اجلمعة من وجوب السعي وحترمي البيع هو األذان األول عند
دخول الوقت بزوال مشس يوم اجلمعة وهو املختار من قول احلنفية وبه قال بعض املالكية وقول اإلمام أمحد..

ورواية عن اإلمام أمحد أنه تتحقق أحكام اجلمعة بزوال مشس يوم اجلمعة وإن مل يسمع النداء ،1واستدلوا ب:
 -1قوله تعاىل " :إِذَا نُ ِ
لص َال ِة ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا الْبَ ْي َع":9( .اجلمعة) وجه الداللة:
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ
أن اآلية تدل على أن األذان الذي تتحقق أحكام اجلمعة فيه هو النداء األول الذي يرفع عند دخول الوقت فقد
وقع هذا األذان داخل الوقت وقد حصل به اإلعالم خلطبة اجلمعة وصالهتا ،ويبني ذلك فعل سيدنا عثمانوإقرار
الصحابة له ذلك ،إذ لو كان قصد النداء الثاين فلرمبا تفوته اجلمعة ولرمبا حىت صالهتا ،وال سيما اذا كان املصر
اجلامع واسعاً مرتامي األطراف ،2ويدل على ذلك أن االطالق الوارد يف االية السابقة يتناول األذانني معاً إذا وقعا
بعد الزوال ،واآلية عامة فلم ختصه بأحد األذانني دون غريه فكما حيرم البيع يف النداء الثاين حيرم أيضاً يف النداء
األول ولذا فاملعترب يف وجوب السعي وحترمي البيع هو األذان األول الذي يرفع عند دخول الوقت وذلك لسقوط
الفرض به ،واحلاجة داعية إىل ذلك فإن املدينة توسعت وكثر أهلها وأخذ الناس يتشاغلون عن أدائها ،فتعلق
الوجوب بالنداء الذي ميكنهم من خالله ادراك صالة اجلمعة وخطبتها ،وذلك عمالً بقاعدة أن "احلكم يدور مع

علته وجوداً وعدما"ً.3

موازنة وترجيح  :ومن خالل عرض القولني بأدلتهما ومناقشتها فالذي يبدو واهلل أعلم أن كال األذانني وارد هبما
النص وكالمها تتعلق هبما أحكام اجلمعة من وجوب السعي وت حري م ال ب يع م ن األم ور ال يت تشغل عن ال سعي إىل
صالة اجلمعة ،ويتحقق ذلك الوجوب حبسب حال السامع للنداء قرباً وبعداً ،فمن كان قريباً جتب عليه صالة
اجلمعة بالنداء الثاين الذي يكون مدركاً به خطبة اجلمعة وصالهتا ،أما من كان بعيداً فاملعترب يف حقه النداء األول
الذي يكون عند زوال الشمس ،ولعل األمر اآلن تتدخل فيه عوامل أخرى تتحكم بالوجوب وارتباطه بالنداء
وأمهها وجود املواص الت حبيث ميكن وصول اجلمعة من مكان بعيد حىت ولو قبل الوقت بدقائق معدودة لذا

فاملعترب هو النداء الذي ميكن من خالله أداء صالة اجلمعة فإن االطإلق الوارد يف اآلية السابقة يشمل األذانني
معاً وال يتعني فيها ما خيص أحد الندائني دون اآلخر ،فكما تتحقق أحكام اجلمعة بالنداء الثاين فكذلك تتحقق
يف النداء األول عمالً ب اإلط الق ال وارد يف آية ال جمعة واهلل أعلم .
المبحث الثالث :بعض طرق اإلعالم لصالة الجمعة المعاصرة وبعض اشكاليات الواقع

بعد أن أمعنا البحث يف النداءات الثالث لصالة اجلمعة وتوضيح التأصيل واالجتهاد الفقهي هلا ،حناول من خالل
هذه املطالب أن نتطرق اىل بعض الطرق املعاصرة لإلعالم عن صالة اجلمعة ومدى ترتب أحكام اجلمعة عليها من
وجوب السعي حترمي البيع وحنوه مما يشغل عن أدائها وذلك فيما يأيت :
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المطلب األول  :حكم اإلعالم عن طريق مكبرات الصوت وأثره في وجوب السعي وتحريم البيع ونحوه
اتفق الفقهاء على أن صالة اجلمعة واجبة على من كان بالغاً من الرجال إذا مسع النداء وكان يف املصر،بل أنه
تناول من كان خارج املصر لومسعوا النداء وهم من أهل اجلمعة فيلزمهم السعي إليها أيضاً ،1واستدلوا مبا يأيت :
 -1بقول اهلل تعاىل  " :إِذَا نُ ِ
لص َال ِة ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه " ( :9اجلمعة ) ففيه داللة على
ودي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
َْ

وجوب السعي اىل اجلمعة على من مسع النداء ،أو كان يف قوة من مسع وإن مل يسمع ممن كان يف املصر فقد يكون
فيهم األصم وثقيل السمع أو قد يكون املؤذن خفي الصوت أو يف يوم ذي ريح فال يسمعه إال من كان قريباً أو
يكون الناس مشغولني مبا يشغلهم عن السماع لسعة البلد وكثرة مشاغلهم فدل ذلك على وجوب اجلمعة على من

كان اقريباأوبعيد وما كان هذا سبيله فينبغي أن يقدر مبقدار ال خيتلف ،قال أبو يوسف رحمه اهلل ":إن كل من

مسع النداء من أهل القرى القريبة من املصر فعليه أن يشهدها لظاهر النص"" ،2ويدل ذلك على أن كل من كان
يف املصر جتب عليه اجلمعة مسع أو من مل يسمع أما من كان خارج املصر فإنه يتعلق وجوب السعي إىل اجلمعة
بتحقق السماع أو من كان يف قوة السامع وإن مل يسمع إذا مل يكن يف بلدته مجعة ومل يوجد مانع من التحاقه
جبمعة ذلك املصر وهبذا ميكن أن جياب علىما قاله النسفي الذي أسقط صالة اجلمعة على من كان ف ي "ال مص ر
ال كب ي ر ول م يسمع ال نداء". 3
 - 2قال ال نيب ص لى اهلل عل يه وسل م  " :اجلمعة على كلمن مسع ال نداء " . 4الداللة فيه  :أن وجوب إجابة نداء
اجلمعة من حيث "مسع النداء" فإنه بالسماع جتب اجلمعة على السامع أو من كان يف قوة السامع سواء كان
5
ألي صالة جيب السعي إليها حلديث ابن أم مكتوم رض ي اهلل ح يث
داخل البلد أو خارجه ُ ،ث إن مساع األذان ّ
ِ
ب" .6وقد استُدل به على
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
الص َالةِ؟" قَ َ
ق ال له النيب ص لى اهلل عل يه وسل م " َه ْل تسمع النداء بِ َّ
ال " :فَأَج ْ
وجوب حضور صالة اجلماعة يف غري اجلمعة فيكون وجوب السعي إىل صالة اجلمعة من باب أوىل لورود األمر
ال" َعلَى َم ْن َِمس َع
بالسعي إل يها عند ال نداء ،وقد روي ع ن "س ع يد بن املسيب أنه سأل" َعلَى من جتب ْ
اجلُ ُم َعةُ" ؟ قَ َ
7
ِّداءَ"
الن َ
- 1واحتجوا باالمجاع على وجوب السعي إىل اجلمعة على من حواه املصر مسع النداء أو مل يسمع ال فرق يف
ذلك بني الق ريب والبع يد ،فإن ال بع يد ال يوم يف م ظنة القريب لتقدم العصر وتطور التخطيط العمراين
ووسائط النقل واملواصالت. 8
أما حكم إجابة النداء بسماع األذان من خالل مكبرات الصوت :
فبعد تطور العصر وتقدمه وظهور مكربات الصوت اليت يرفع أذان اجلمعة وغريها من خالله فهل جيب السعي إىل
اجلمعة من آخر مكان يصل إليه صوت النداء أم ال ؟
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والذي يبدو من خالل عرض األدلة املتقدمة فإن السعي إىل اجلمعة واجب على كل من مسع النداء اذا كان داخل
املصر أو قريباً منه ،حىت وإن مسعه من خالل مكربات الصوت والدليل على ذلك أن سيدنا عثمان كان جيعل يوم
اجلمعة ثالثة مؤذنني تباعاً ليبلغ صوهتم إىل أقصى مكان آنذاك ليلتحق باجلمعة من يسمعها ،وذلك لسعة املدينة
آنذاك وكثرة أهلها وبدت ظاهرة انشغال الناس عن أدائها والسعي إليها لذا فإن اعتبار حقيقة السماع ليس قيداً
وحده يف وجوب السعي ،فقد يكون يف الناس من هو األصم أو قليل السمع أو مشغول مبا مينعه من مساع النداء
مسوغة شرعاً للتهرب من أداء
فلو قلنا بعدم وجوب السعي عليهم لتذرع كثري ممن جتب عليهم اجلمعة بأعذار غري ّ
صالة اجلمعة ،فإن ما تقدم من أدلة تدل على وجوهبا على القريب والبعيد إذا كانا يف مصر وإن مل يسمعا النداء
بشرط أال يكون حرج واضح أو ضرر بني ذهاباً وإي اب اً فان النيب ص لى اهلل عل يه وسل م أسقط اجلمعة ع ن املري ض

وال مس افر واملرأة والصيب وي لحق هبؤالء م ن ف ي ح كم ه م وإن مسع النداء ،ويبقى حكمها على من مسع النداء أو
كان يف قوة السامع وإن مل يسمعه قريبا كان أم بعيدا. 1
وقد أشار السرخسي وغريه من العلماء  :إىل أن ضابط املصر يف عصرهم ال يتجاوز ( )3أميال ،وذكروا أن هذا

ليس بضابط لتحديد املصر اجلامع 2فإن حتديد املصر اجلامع خيتلف باختالف الزمان واملكان والتخطيط العمراين
والرتكيبة اإلدارية للبلد وامتداد ضواحيه ،3وكذلك العوامل اليت تتجدد مع جتدد الزمان واملكان وتطوره وكذا تطور
مواصالت النقل اليت تعد وسيلة لتقريب املسافات فكما ظهرت بتطور العصر مكربات الصوت وأصبح الصوت
يصل إىل مساحات واسعة فكذلك يتعلق وجوب السعي اىل اجلمعة بوجود وسائط النقل احلديثة وتطورها وسهولة

استخدامها واليت ميكن من خالهلا إجابة السعي إىل اجلمعة واملسألة تقديرية تعود إىل كل سامع وحاله قرباً وبعداً
ويسراً ومشقةً
وعليه  :فالذي يظهر للباحث أن األذان من خالل مكربات الصوت ومع تطور العصر له أثر يف وجوب السعي
إىل صالة اجلمعة وحترمي البيع وحنوهُ ،ث إن وقت الظهر اليوم ميكن أن يكون معلوماً على وجه التقريب فعلى
املسلم اإلهتمام بالسعي إليها باملقدار الذي ميكنه إدراك خطبة اجلمعة وصالهتا ،ومع القول بوجوب السعي إىل
اجلمعة بسماع النداء إليها عن طريق هذه ملكربات ومع وجود الوسائل املتاحة ملن يصل إىل مجعة املصر اجلامع
فإنه ينبغي أن يضبط ذلك بضوابط معتربة شرعاً وعقالً وواقعاً ومنها :
- 1إن السامع إذا كان داخل املصر مسع النداء أو كان يف قوة السامع وإن مل يسمع جتب اجلمعة عليه،
وكذلك من كان خارج املصر ومسع النداء ومل تكن هناك مجعة يف بلده ألن السعي إليها من ضروراهتا
فوجوبه تابع لوجوهبا " فما ال ي ت م ال واج ب إال ب ه ف ه و واج ب" على ّأال مينعه من ذلك مانع شرعي أو
4

طبيعي
- 2إن من كان داخل املصر جيب عليه السعي إىل اجلمعة باملقدار الذي ميكنه من حضور خطبة اجلمعة
وصالهتا فإن القصد من وجوب السعي إليها إدراكها وعدم اإلنشغال عنها مبا مينع من أدائها.5
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 - 3إن من كان داخل املصر جيب عليه السعي إىل أقرب مجعة مأذون فيها وإن مسع نداء البعيدة ومل يسمع
القريبة ،وذلك لتحقق املقصود من السعي إليها وهو إدراك خطبتها وصالهتا فالغرض من النداء هلا
إقامتها وعدم اإلنشغال عنها وقد حتقق بذلك واهلل اعلم .
المطلب الثاني  :حكم اإلعالم بقرب دخول وقت الجمعة قبل الزوال بالمتعارف عليه بين أهل البلد
ومن املسائل القدمية املتجددة واليت جرى فيها خالف بني العلماء يف مشروعيتهاهو حكم التبليغ عن أداء صالة
اجلمعة قبل الزوال وبالطريقة املتعارف عليها يف ذلك البلد ،والذي يظهر أن اختالفهم مبين على اختالف األدلة
الواردة يف ذلك وكذلك اختالفهم يف فهم واستنباط
األحكام الدالة عليها تلك األدلة ،ويتبني ذلك من خالل ما يأيت :
- 1ملا زاد سيدنا عثمان األذان الثالث وذلك لوجود املقتضي لذلك من كثرة الناس واتساع املدينة -كما
تقدم -قال ابن عمر" :األذان األول يوم اجلمعة بدعة" ،1وجه الداللة  :أنه حيتمل أ ن اب ن عم ر رض ي
اهلل عن ه قال ذلك على سبي ل اإلنكار حيث أنه مل يكن موجوداً يف زم ن الن ب ي ع لي ه الص الة والس الم
2

وك ل ما ل م يشرع ف ي عصره يعد بدعة
 - 2وقد نفى عط اء ب ن أب ي رب اح أن يكون س يدنا عثمان هو أول من زاد األذان يوم اجلمعة فلما ُسئل عن
ذلك؟ قالَ ":ك َّال إَِّمنَا َكا َن ي ْدعو النَّاس دعاء ،وَال ي ؤذِّ ُن َغي ر أَذَ ٍان و ِ
اح ٍد" . 3ووجه الداللة  :إنه نفى أن
َ ُ
َ
َ ُ َ ً َ َُ ْ َ
يكون هناك أذان أول للجمعة لإلعالم بالسعي إليها  .وميكن أن جياب عن هذين الدليلني مبا يأيت:

أوال  :أما األث ر ال ذي ورد ع ن ابن عمر رضي اهلل عنه وأوجه االستدالل به فأجيب عنه بما يأتي :

حمدثاً فقد يسمى بدعة أيضاً تغليباً للمعىن اللغوي فإن كثرياً مما أحدثه
أ  -إن فعل سيدنا عثمان وإن كان َ
الصحاب ة بعد الن يب عليه الصالة والسالم يعد "بدعة حسنة" وأول ما أحدثه الصحابة بإمجاعهم مجع املصحف،
وكذلك هذا النداء فعله سيدنا عثمان مبحضر كبار الصحابة مع عدم وجود النكري فكان إمجاعاً سكوتياً.4
ب  -إن فعل سيدنا عثمان هذا كان له فيه سلف ومثل سابق واستنباط من معىن األصل فقد روي "أن النيب
5
ِ
أكثر عدد من الناس بوقت
ص لى اهلل عل يه وسل م جعل أذان ال ج م عة عند باب ال مسجد" وغالب الظن ليُعلم َ
اجلمعة وال سيما من كان خارج املسجد ملزيد خصوصيتها يف وجوب السعي إليها وحترمي البيع عند النداء هلا ،فإن
سيدنا عثمان أحدث األذان األول حىت يعلم الناس دخول الوقت الصالة وذلك قياساً على بقية الصلوات وأبقى
للجمعة خصوصيتها باألذان بني يدي اخلطيب اقتداءً بالنيب ص لى اهلل عل يه وسل م استنباطا من معىن االصل
ج  -يؤيد ذلك  :أن سيدن ا ع م ر رض ي اهلل ع ن ه "أم ر مؤذنَ ِ
ني أن يؤذنا للناس خارجاً من املسجد حىت يُسمع
الناس ُ ..ث قال  :حنن ابتدعناه لكثرة الناس" . 6وجه الداللة  :أن اتساع املدينة يف خالفة سيدنا عمر محله أن
جيعل مؤذنَني يُعلما الناس خارج املسجد بقرب وقت اجلمعة ،ومبا أن فعل مثل هذه األشياء تعد من احملدثات اليت
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مل ت ك ن يف عهد النيب ص لى اهلل عل يه وسل م لذا ذكر العلة ال يت ألجلها جعل هذا اإلعالم فدل على أن عثمان
ليس أول من أحدث اإلعالم لدخول الوقت أو قربه وإمنا فعله ق بل ه ع م ر رض ي اهلل عنه وللعلة ذاهتا وه ي كثرة
1
الناس واتساع املدينة وال شك "أن احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدما" على ماقاله علماء االصولً

ثانيا :أما األث ر ال وارد عن ع ط اء فأجيب عن ه بما يأتي:

أ  -أن أثر عطاء فيه انقطاع فإن عطاء مل يدرك عثمان وأن رواية املثبت تقدم على رواية النايف مع كون رواية
املثبت متصلة ورواية النايف منقطعة .وأن ما ذكره عطاء كان يف زمن سيدنا عمر واستمر العمل عليه إىل زمن
ع ثم ان رض ي اهلل ع نه فرأى أن جيعله أذاناً على مكان مرتفع ليكون أبلغ يف اإلعالم وهبذا ثبتت الروايات
الصحيحة إىل غري املعىن الذي دلت عليه .كما ان عطاء نفسه صرح بأنه كان يُدعى هلا دعاءً ف ي خ الف ة عمر
وع ثم ان رض ي اهلل ع ن هم ا وذلك للحاجة الداعية املقتضية لذلك قال عمررضي اهلل عنه"حنن ابتدعناه لكثرة
ِ
الناس" ويف حديث السائب السابق "أ َّ َّ ِ
ِ
ِ
ث ي وم ْ ِ
ني َكثَُر
اجلُ ُم َعة ع ثم ان رض ي اهلل ع نه ح َ
ين الثَّال َ َ ْ َ
َن الذي َز َاد التَّأْذ َ
أ َْه ُل الْ َم ِدينَ ِة" ،2وال شك "أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً" ،فال مانع من ذلك ملا تقدم من أدلة وال سيما
أن يف فعلهما استنباطاً من م عن ى األص ل وهو أن ال نيب ع ليه الص الة والس الم ج ع ل بالل يؤذن ل لجمعة عند باب
املسجد
وخالصة القول :ويف ضوء ما تقدم فإنه ميكن أن يستنبط من فعل عمروعثمان رضي اهلل عنهما أنه جيوز الدعاء
اىل صالة اجلمعة دعاءً قبل زوال الشمس ليتمكن من إدراكها من كان بعيداً أو مشغوالً أو ناسياً إذا مسع النداء
هلا وال سيما يف عصرنا الذي أخذ الناس بالتقصري يف أدائها بأوهى األعذار ،وقد استنبط ذلك ابن قدامة من فعل
سيدنا عثمان حيث ذكر يف معرض اإلعالم عن صالة اجلمعة  :أن اجلمعة واجبة والسعي قبل النداء من ضرورة
ادراكها "وما ال يتم الواجب اال به فهو واجب" ،فمن كان منزله بعيداً حبيث ال يدرك اجلمعة بالسعي إليها وقت
النداء فعليه السعي إليها يف الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة ،3وعليه فاكتسبت مشروعية الدعاء إىل صالة
اجلمعة من مشروعية السعي إىل اجلمعة وإدراك خطبتها وصالهتا ،فلوال النداء إليها ملا استطاع البعيد من أدائها،
لذا قال السروجي ( :وينبغي أن حيرم البيع والشراء قبل الزوال أيضاً اذا كان منزله بعيداً عن اجلامع حبيث تفوته

صالة اجلمعة) .4وقد ذكر ابن حجر "أن الدعاء إليها قبل الزوال كان موجوداً يف عصره فقد كانوا يدعون للجمعة
للجمعة باألذكار والصالة على ال ن ب ي ع لي ه ال ص الة وال سالم".5
6
وبأي
وح ت ى ال ي ل ت ب س على ال ناس دخول وقت ال جمعة  ،وعليه فال مانع أن يُدعى هلا قبل الزوال بوقت حمدد ّ

وسيلة مشروعة غري خملة بآداب املسجد أو جتلب مفسدة حمققة سواء يتحقق ذلك باألذكار أو قراءة القرآن أو
درس علم وحنو ذلك ففيه استنباط من معىن األصل واهلل أعلم .
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المطلب الرابع  :حكم اإلعالم عن قرب دخول وقت الجمعة ع ن ط ري ق وس ائ ل االت ص ال ال حدي ث ة
والوسائل ال م رئية وال مس موعة

بال نظ ر لتطور العامل املعاصر وظهور وسائل متجددة تبدو لنا مسائل البد هلا من تأصيل شرعي لتواجهها تلك

املستجدات وتطورها املستمر ،ومن هذه املسائل القدمية احلديثة هو حكم اإلعالم بقرب وقت صالة اجلمعة عن
طريق وسائل التواصل االجتماعي والوسائل االخرى ،وبغض النظر عن حكم استخدامها شرعاً فحكمها تابع
ملآالهتا وأهداف استخدامها ،1وللوقوف على مسألة اإلعالم عن قرب صالة اجلمعة عن طريق هذه الوسائل
وحنوها ينبغي النظر هنا من زوايا متعددة وعلى النحو اآليت:
األولى  :ال خالف بني العلماء أن ا لنداء األول لإلعالم بدخول وقت اجلمعة والنداء الثاين الذي يرفع بني يدي
اخلطبة يرفع من خالل املسجد اجلامع وذلك ألهنما وردا كذلك نصاً واجتهاداً ،وعلى كليهما ترتتب أحكام
اجلمعة من وجوب السعي وحترمي البيع ،2ولذا فاملعترب األذان الذي يرفع من على املنارة حالياً عن طريق مكربات

الصوت ،أو عن طريق دائرة اإلعالم الذي تديره الدولة على أن يتزامن مع دخول وقت ظهر يوم اجلمعة كما يف
(األردن وتركيا( وغريمها من الدول كوهنا تدار من قبل دوائر االوقاف ورعايتها  ،وعليه فال اعتداد باألذان الذي
يرفع من خالل األجهزة الذكية قبل دخول ا لوقت من حيث ترتب أحكام اجلمعة عليها ،فإن املعترب األذان الذي
يرفع من خالل املسجد اجلامع سواء كان األذان األول أو الثاين ألن ذلك هو املنصوص شرعاً والثابت اجتهاداً
وال جيوز العدول ع ن ال من ص وص ع لي ه أو ال م جت هد فيه إىل غريمها إذا أمكن العمل به وقد ثبت األمر على ذلك
منذ تشريعهما إىل يومنا هذا من غري نكري. 3

الثانية  :أما اإلعالم عن قرب دخول الوقت عن طريق األجهزة الذكية وحنوها وذلك بإرسال رسائل تذكري أو
باإلعالن عنها قبل وقتهابيوم أو فيصباح اجلمعة الباكر فإنه ال ي وج د دل يل ي من ع م ن ذلك كما ال ي وج د ما يدل
ع ل ى األمر به وما كان هكذا أمره فإنه يدخل يف باب "املصلحة املرسلة" اليت مل يدل الدليل على اعتبارها وال
على الغائها ، 4وإمنا ينظر إىل هذه املسألة من حيث مآالهتا وغاياهتا ،وعليه فإن كان يؤدي اإلعالم عن طريق هذه
هذه األجهزة إىل اإلسراع يف إدراك صالة اجلمعة فقد حققت اهلدف املقصود من النداء إليها ،إال أن هذه
األجهزة قد توجد عند أغلب الناس ولكن ال توجد عند مجيعهم كما أن الناس يتفاوتون يف استخدامها لذا فإن
اإلعالم عن صالة اجلمعة يف هذه األجهزة وإن كان ال يوجد دليل مينع منه إال أنه غري منضبط والشريعة جاءت
لضبط األحكام بضابط ميكن من خالله ضبط مواقيت الصالة ،لذا فإن اإلعالم من خالل املسجد اجلامع كما
أن له تأصيال اجتهاديا فإنه ضابط عام يعيه القريب والبعيد ،ومبا أن النداء األول والثاين يرفعان من خالل املسجد
اجلامع فكذلك اإلعالم هلا قبل دخول وقتها يكون من خالله أيضا ،والعلة املشرتكة بينهم أن كالً منهم إعالم
لصالة اجلمعة فاألوفق و األحوط أن يتحدوا مكاناًُ ،ث إن اإلعالن عن "صالة اجلمعة" قبل وقتها وباملتعارف عليه
من األذكار املشروعة واملأثورة ع ن الن ب ي ص ل ى اهلل ع ليه وس ل م وقراءة ال قرآن أصبح اليوم أمراً يعقله ويعيه األصم
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عمن جتب عليهم اجلمعة حىت أصبح أمراً متعارفاً عليه يف بالدنا زماناً ومكاناً
واألبكم وكبري السن والصيب فضالً ّ
وصيغة ومنذ زمن بعيد .
والذي أميل اليه واهلل أعلم  :وب ن اءً على ما تقدم من أدل ه ومراعاة ل ل مص لح ة فإن التنظيم اإلداري هلذه الفريضة
جيب أن تتواله دائرة األوقاف وناظرها من حيث اإلعالم هلا قبل دخول وقتها يف املساجد التابعة هلا زمانا وكيفية
وفق الطريقة املتعارف عليها يف كل بلد ومبا يليق حبرمة بيت اهلل وقدسيته ،وأن تُنظّم هذا النداء تنظيماً موحداً
حسب الضوابط الشرعية والعلمية اإلدارية ومبا يوافق املصلحة من تشريع هذه العبادة املهمة ودعاء الناس ألدائها
الثالثة  :أما اإلعالن عن صالة اجلمعة من خالل األجهزة املرئية واملسموعة فإن هذه األجهزة تُنَظّم من خالل
القنوات الفضائية اليت تتحكم فيها ،كما أن تعدد هذه القنوات الفضائية واختالف اجلهات الراعية هلا واختالف
مواقع الدول من خط االستواء ،فلهذه األسباب وغريها فاإلعالن عن قرب صالة اجلمعة أو أدائها عن طريق هذه
الوسائل وحنوها ليس ضابطاً مستقراً من حيث الزمان واملكان لوجود التفاوت الزماين واملكاين حىت يف داخل الدولة
الواحدة فإن وقت الظهر يف بغداد مثال خيتلف عنه يف البصرة وخيتلف عنه يف غرب العراق أو مشاله مما يؤدي إىل
عدم ضبط دخول الوقت عن طريقها حىت يف البلد الواحد  .لذا فإن اإلعالم عن قرب صالة اجلمعة من خالل
املسجد اجلامع أوىل وأوفق وأحوط وألنه املعهود واملتعارف عليه منذ عهد الرسالة إىل يومنا هذا زمانا ومكاناً
الخاتمة

بعد محد اهلل وتوفيقه احاول مللمة االوراق واختصار الكلما ت من خالل خامتة موجزة ملا وصلت اليه من خالل ما
يلي :
 . 1عرف الفقهاء النداء بأنه  :قول خمصوص يُعلم به وقت الصالة املفروضة ،والراجح أن وقت صالة اجلمعة
يبدأ بزوال مشس يوم اجلمعة وينتهي بدخول وقت العصر  .2ما قصد بالنداء األول يف زمن ع ن الن ب ي ص ل ى اهلل
ع ليه وس ل م األذان الذي يرفع بني يدي ال خط ي ب والثاين إقامة الصالة ،وال خالف بني العلماء أنه كان يرفع بني
يدي الن ب ي ص ل ى اهلل ع ليه وس ل م ُث جعله بعدها على باب ال مسجد زيادة يف اإلعالم .3إن ال م قص ود بالنداء
الثالث األذان الذي زاده س يدن ا ع ثم ان ر ض ي اهلل ع ن ه والذي يرفع ع ن د دخول وقت اجلمعة ق بل النداء الذي بني
يدي اخلطيب ،وذلك ملا رأى أن احلاجة داعية إىل ذلك لكثرة أهل املدينة وترامي أطرافها . 4.إن لألذان الثالث
ّ
تأصيالً نصياً واجتهاداً فقهياً ،فإن سيدنا عثمانرضي اهلل عنه عمله مبحضر كبار جمتهدي الصحابة من غري نكري
فكان إمجاعهم سكوتيا ،وال خالف أن هذا النداء كان يرفع على الزوراء يف سوق املدينة وهي مكان مرتفع ليبلغ
صوت املؤذن أقصى مكان يسمعه أهل املدينة ومنه استُنبطت فكرة املنارة  . 5اتفق الفقهاء على أن كال األذانني

مشروع وكالمها تت علق هبما أحكام اجلمعة ،والراجح أن كال النداءين واجب وإن كان األصل فيه اإلستحباب إال
أنه اكتسب وجوبه من وجوب صالة اجلمعة حيث تناوهلما النص  . 6ترتتب على "النداء لصالة اجلمعة" من
خالل مكربات الصوت أحكام اجلمعة من وجوب السعي وحترمي البيع وحنوه  ،ولعاملَي تطور وسائل النقل
والصوت أثر يف ترتب تلك األحكام مبا ال يلحقه ضرر واضح  . 7 .يستحب اإلعالم لصالة اجلمعة قبل
دخول وقتها بزمن معني ،وبالطريقة املتعارف عليها زمانا وكيفية . 8 .لدائرة االوقاف أو ناظرها سلطة حتديد

اجمللد اخلام ــ العدد األول ــ السنة مارس  0202ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 71

033

جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة ـ اجلزائر

Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742

اإلعالم لصالة اجلمعة أو الدعاء هلا قبل الوقت من خالل املساجد اجلامعة وترتيب ذلك زمانا وكيفية مبا يُعلِم

الناس بقرب دخول الوقت وميكنهم من إدراك اجلمعة ،ويعد أمر االوقاف بتحديد الصيغة والزمان ملزما الن قضاء
القاضي يف املسألة اخلالفية ملزم شرعاً .
.9التتعلق أحكام اجلمعة باإلعالم هلا عن طريق وسائل اإلتصال املعاصرة كاألجهزة الذكية وحنوها ،وذلك ألهنا
ليست ضابطاً عاماً ،لذا فالراجح أن أفضل مكان يرفع منه اإلعالم لصالة اجلمعة أو قرب دخول وقتها هو
املسجد اجلامع وبالطريقة املشروعة اليت يراها مسؤول األوقاف مناسبة والوقت املناسب له  .وأخرياً  :أسال اهلل
تعاىل أن يشرح صدورنا للحق وسبيل الصواب ويهدينا طريق اخلري والثواب وأن يهبنا مجيعا حسن االجتهاد
والصواب إنه مسيع عليم وهاب ،واحلمد هلل على ما أعطى والص الة والس الم ع ل ى س يدن ا حممد وعلى ال ه وص حب ه
وس لم .
الهوامش :

 )1ممحد بن مكرم ابن منظور (ت711:ه )  ،لسان العرب  ،بريوت  ،دار صادر 1414 ،ه  ،ج  1ص ،151مادة(أعلم ،أذن) .
 )2حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي( ،ت279:ه )  ،سنن الترمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،مصر ،مطبعة مصطفى
البايب احلليب (1395ه 1975-م) ( ط ، ) 1ج 1ص  262برقم ( )189باب ما جاء يف بدء االذان .
ندي) .
 )3إبن منظور  ،لسان العرب ج /6ص 4378مادة ( َ

 )4ينظر  :حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز احلنفي (ت1252:ه )  ،حاشية ابن عابدين ،بريوت ،دار الفكر /ط 1412( ،2ه 1992م)
ج ،256/1أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف (ت684:ه )  ،الذخيرة  ،حتقيق :جمموعة من العلماء ،دار الغرب اإلسالمي/بريوت ط 1
(1994م)  ،43/2حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين (ت977:ه )  ،مغني المحتاج  ،دار الكتب العلمية ،ط 1415( 1ه 1994م)
ج 1ص ، 133أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ابن قدامة املقدسي (ت622:ه )  ،المغني  ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل
الرتكي ،والدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،عامل الكتب ،الرياض ،ط 1417( 3ه 1997م) ج2ص. 53
 )5القريواين :أمحد بن غامن النفراوي (ت1126:ه ) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني دار الفكر ج 1ص 258املاوردي :
علي بن حممد املاوردي (ت452:ه )  ،الحاوي الكبير  ،حتقيق :الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية/بريوت –لبنان ،ط 1419( 1ه 1999م) ج/2ص،971ابن قدامة :املغين ج 3ص. 163
 )6أبن كثري:أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري(ت774:ه )  ،تفسير القران العظيم  ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة (ط2
(1422ه  1999ج/8ص. 122
 )7ابن خزمية  :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري (ت311:ه )  ،صحيح ابن خزيمة  ،حتقيق :د .حممد مصطفى األعظمي،
املكتب اإلسالمي  ،بريوت ج3ص ، 136باب االذان واالقامة للصالتني برقم ( 1773و .)1774
 )8البخاري  :صحيح البخاري ج 2ص 8باب االذان يوم اجلمعة  ،برقم (.)912
 )9البخاري  :صحيح البخاري ج/ 1ص 128باب بني كل اذانني صالة برقم ( ، )627مسلم  :صحيح مسلم ،باب بني كل اذانني صالة
 ،برقم ( ، )838ج1ص573
 )12أبن رجب  :زين الدين عبد الرمحن امحد بن رجب احلنبلي املتوِف (795ه )  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،حتقيق جمموعة من
الباحثني ،مكتبة الغرباء االثرية  ،املدينة املنورة  ،ط ، 1ج8ص. 219
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 )11النسائي  :أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي املتوِف (323ه ) المجتبى من السنن  ،حتقيق  :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية/حلب ط  1426( 2ه 1986م) ج5ص 218باب االذان للجمعة برقم ()1425
 )12ينظر  :أبن اهلمام  :كمال الدين حممد عبد الواحد السيواسي املتوِف (  )861فتح القدير  ،دار الفكر  ،بريوت ج 2ص ،69القريواين
:الفواكه الدواني ج1ص ،258املاوردي  :الحاوي ج2ص ،971ابن قدامة :المغني ج3ص. 163
 )13ينظر  :أيب داود  :سنن أبي داود ج1ص 285باب النداء يوم اجلمعة  ،برقم (. )1288
 )14ينظر  :ابن قدامة :المغني ج 2ص. 146
 )15ابن عابدين  :حاشية ابن عابدين ج2ص.161
 )16ينظر :ابن اهلمام  :شرح فتح القدير ج 2ص ،69ابن قدامة :المغني ج 3ص. 163
 )17ينظر :السرخسي :حممد بن أمحد السرخسي (ت483:ه ) المبسوط دار املعرفة/بريوت(1414ه )1993ج  2ص ،244ابن اهلمام
:شرح فتح القديرج3ص91
 )18تقدم خترجيه
 )19ينظر  :حاشية ابن عابدينج1ص ،576املوصلي  :أبن مودود:عبد اهلل بن حممود بن مودود ابو الفضل احلنفي(ت683:ه )  ،االختيار
لتعليل المختار تعليقات  :الشيخ حممود أبو دقيقة ،مطبعة احلليب/القاهرة (1356ه 1937م)ج1ص85
 )22أبن حجر  :أمحد بن علي بن حجر العسقالين ( ت 852ه )،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،دار املعرفة/بريوت (1379ه ) رقم
أبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه :حمب الدين اخلطيب وعليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 ،ج 3ص55
 )21ينظر  :ابن اهلمام  :شرح الهداية ج/3ص ،91ابن مودود :االختيار لتعليل المختار ج1ص ،85الشربيين :مغني المحتاج
ج1ص ،295ابن قدامة  :المغني ج 3ص. 163
 )22ابن عبد الرب:أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب (ت463:ه ) ،االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،حتقيق :عبداملعطي امني
قلعجي ،دار قتيبة/دمشق ،ط 1414( 1ه 1993-م) ج ،5ص57
 )23ينظر  :االختيار لتعليل المختار  ،85/1القرايف  ،الذخيرة ج2ص ،351/املاوردي  ،الحاوي ج2ص ،971ابن قدامة  ،المغني
ج2ص ،145ابن حجر  ،فتح الباري ج3ص ،55الشوكاين  ،نيل االوطار ص631
 )24البخاري  :صحيح البخاري  8/2برقم ( )913باب املؤذن الواحد يوم اجلمعة .
 )25ينظر :العيين :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بدر الدين العيىن (ت855:ه )  ،البناية شرح الهداية ،دار الكتب العلمية/بريوت،
لبنان ،ط 1422( 1ه 2222م)  .ج 3ص ،89ابن حجر  ،فتح الباري ج /3ص56
 )26ينظر :البابريت :حممد بن حممد بن حممود البابريت (ت786:ه )العناية شرح الهداية العناية شرح الهدايةدار الفكر ج2ص، 62القريواين
:الفواكه الدواين ج 1ص ،258املباركفوري :أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى (ت1353:ه )  ،تحفة االحوذيج3
ص. 42
 )27العيين :حممود بن أمحد بدر الدين العيىن (ت855:ه ) عمدة القاري ،دار إحياء الرتاث العريب ج 6ص. 212
 )28سنن أبي داودج5ص 192برقم ( )4627باب يف لزوم السنة ،صحيح ابن حبان ج1ص 179برقم ( )5ذكر وصف الفرقة الناجية .
 )29ينظر الباركفوري  :تحفة االحوذيج3ص ،42القريواين  :الفواكه الدوانيج1ص . 259
 )32ينظر :القرواين:الفواكه الدوانيج1ص ،259املباركفوري :تحفة االحوذيج3ص ،42ابن رجب:فتح الباري ج8ص. 221
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 )31الصنعاين :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (ت211:ه )( المصنف ) حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي/بريوت ،ط
1423( 2ه 1983 -م)ج3ص 226برقم ( )5342باب االذان يوم اجلمعة
 )32ينظر  :ابن رجب  ،فتح الباريج8ص217
 )33ينظر :ابن رجب ،فتح الباريج8ص ،221الفواكه الدواني  ،ج1ص.258
 )34ينظر  :ابن اهلمام :فتح القديرج2ص ،69ابن جنيم  :زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،ابن جنيم (ت972:ه ) ،البحر الرائق شرح كنز
الدقائق دار الكتاب اإلسالمي ،ط  2ج22ص ،68الذخيرة ج2ص ،351النووي :المجموعج3ص ،124البهويت  :منصور بن يونس
بن إدريس البهويت  ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل ،دار الفكر/بريوت (1422ه )
ج3ص ،182الموسوعة الفقهية ج9ص. 224
 )35البخاري  :صحيح البخاري  ،باب االذان يوم اجلمعة ج 2ص 457
 )36ينظر :ابن حجر:فتح الباريج 3ص ،55العيين  :عمدة القاريج 6ص.212
 )37ينظر  :ابن اهلمام :شرح فتح القدير  ،69/2العيين :البناية شرح الهداية  ،91/3القريواين :الفواكه الدواني ،458/1ابن حجر  :فتح
الباري  ،55/3العيين :عمدة القاريج/6ص. 212
 )38ينظر :العيين :البناية شرح الهداية ج2ص ،77ابن جنيم :البحر الرائق ج2ص  ، 168النووي :المجموع ج 3ص،76ابن قدامة:
المغني ج2ص ،72الموسوعة الفقهية ج 38ص. 26
 )39ينظر :الكاساين :أبو بكر بن مسعود بن أمحد ابو العالء الكاساين (ت587:ه )  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب
العلمية ،ط 1426( 2ه 1986م) ج1ص ،152احلطاب  :مشس الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن املعروف باحلطاب (ت954:ه )
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل حتقيق  :زكريا عمريات ،دار عامل الكتب طبعة خاصة (1423ه 2223م) ج1ص،188
النووي ،المجموع ،ج3ص ،124ابن قدامة ،المغني ،ج2ص. 297
 )42ينظر :الشربيين  ،مغني المحاج  ،ج2ص ،389ابن مفلح :حممد بن مفلح احلنبلي (ت763:ه )  ،الفروع  ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد
احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1424( 1ه 2223م )ج3ص ،154البهويت  :كشاف القناع ج2ص ،42االنصاف للمرداوي
ج2ص ،396فتح الباري البن رجب  ،ج8ص. 215
 )41ابن مفلح  ،الفروع ج3ص. 154
 )42املرداوي  :عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي (ت885:ه ) ،االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إحياء الرتاث
العريب ،ط  ،2ج4ص ،369وينظر البهويت :كشاف القناع ج2ص ،42ابن رجب  ،فتح الباري ،ج8ص. 215
 )43ينظر  :القريواين :الفواكه الدواني  ، ،259/1البهويت :كشاف القناع  ،42/2املباركفوري  ،تحفة االحوذي  ،ج3ص42
 )44تقدم خترجيه
 )45ينظر  :القريواين :الفواكه الدواني ج1ص ،259ابن رجب  :الفروع ج 3ص ،154ابن رجب  ،فتح الباري ج2ص. 21
 )46أيب داوود  :سنن أبي داود ج5ص 192برقم ( )4627باب يف لزوم السنة ،ابن حبان :صحيح ابن حبان  179/1برقم ( )5ذكر
وصف الفرقة الناجية .
 )47ينظر  :املباركفوري  :تحفة االحوذي ج3ص ،42ابن عثيمني  :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (ت1421:ه ) الشرح الممتع على
زاد المستقنع  :دار ابن اجلوزي ،ط 1428 - 1422( 1ه ) ج6ص. 162
 )48ينظر  :ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين ج1ص ،552العيين ،البناية شرح اهلداية ج3ص ،91ابن رشد :أبو الوليد حممد بن أمحد
القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد (ت595:ه ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده/مصر ط 4
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(1395ه 1975/م) ج 1ص 98القريواين  ،الفواكه الدواني ج1ص ،58املاوردي ،الحاوي ج2ص ،971الشربيين ،مغني المحتاج
ج1ص  ،295ابن قدامة  ،المغني ج3ص ،162البهويت ،كشاف القناع ج3ص ،342 ،182الموسوعة الفقهية . 244/9
 )49ينظر  :الكاساين  ،بدائع الصنائع ج1ص،152شرح منح الجليل ج1ص،118مغني المحتاج ج1ص ،295المغني
ج3ص،163الموسوعة الفقهية ج9ص223وص244
 )52تقدم خترجيه قريبا
 )51ينظر :املوصلي،االختيار لتعليل المختار ج1ص ،85ابن عبد الرب ،االستذكار ج5ص. 59
 )52الشافعي ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي (ت224:ه ) ،األم ،دار املعرفة ،بريوت1412( ،ه 1992/م) ،392/2ابن عبد الرب
االستذكار ج5ص59
 )53ينظر:ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ج2ص ،69ابن جنيم ،البحر الرائق  ،168/2مواهب الجليل ج 2ص ،81ابن قدامة  :المغني
ج3ص ،162اجلزري :الفقه على المذاهب االربعة ج1ص ،347العيني  ،عمدة القاري ج6ص ،211تحفة االحوذي ج3ص،42
الموسوعة الفقهية ج9ص. 225
 )54ينظر  :العيين ،العناية شرح الهداية ج3ص  ،92اخلرشي  ،شرح الخرشي ج2ص ،92الموسوعة الفقهية ج9ص. 224
 )55ينظر  :العيين ،العناية شرح الهداية ج2ص ،68مواهب الجليل ج2ص ،181ابن قدامة  ،المغني ج2ص ،145الفقه على
المذاهب االربعة  ،343/1الموسوعة الفقهية . 224/9
 )56ينظر :السرخسي ،المبسوط ج 2ص ،23القرايف ،الذخيرة ج2ص ،342ابن عبد الرب ،االستذكار ج2ص ،385النووي ،المجموع
ج2ص،487ابن قدامة ،المغني ج3ص ،445املرتضى :اإلمام أمحد بن حيىي املرتضى ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار
(ت 842ه ) ،دار الكتاب اإلسالمي ج3ص ،11احللي :أبو القاسم جعفر بن احلسن احللي ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل
والحرام مؤسسة مطبوعايت إمساعليان ج1ص ،147الموسوعة الفقهية ج 28ص. 195
 )57السرخسي  ،المبسوط ج2ص ،23وينظرابن قدامة  ،المغني ج 3ص. 163
 )58ينظر  :السرخسي ،المبسوط ج2ص.23
 )59ابو داوود  ،سنن أبي داود ج1ص 278برقم ( )1256باب من جتب عليه اجلمعة .
 )62ينظر  :النووي  ،المجموع ج2ص ،487ابن حجر ،فتح الباري ج3ص. 43
 )61مسلم  ،صحيح مسلم  452/1برقم ( )653باب اتيان املسجد على من مسع ،وينظر  :الشوكاين ،نيل االوطار ص . 629
 )62ايب شيبة  ،أبو بكر بن أيب شيبة (ت235:ه )  ،المصنف ،حتقيق  :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد /ط 1429(1ه ) ج2ص122
برقم()5114
 )63السرخسي  ،المبسوط ج2ص ،33القرايف ،الذخيرة  ،342/2النووي ،المجموع ج4ص ،487ابن قدامة ،المغني ج3ص245
 )64ينظر :النووي المجموع ج4ص،487ابن قدامة  ،المغني ج3ص. 245
 )65املصر اجلامع  :هو البلد ذو البنيان واالحياء املتسعة واملتصلة بوحدة ادارية واحدة تتصل مصاحلها ومعاشها ودوائرها اخلدمية مبركز املصر
حبيث تتبع له مجيعها اداريا ،ينظر  :ابن اهلمام ،شرح فتح القديرج 2ص ،23املوسوعة الفقهية ج28ص195
 )66ينظر  :السرخسي  ،المبسوط ج2ص ،33القرايف ،الذخيرة ج2ص. 342
 )67ينظر :ابن قدامة ،المغني ج3ص. 163
 )68ينظر  :ابن قدامة  ،المغني ج3ص. 163
 )69ابن ايب شيبة  ،مصنف ابن ابي شيبة ج2ص 48برقم ( )3باب االذان يوم اجلمعة .
 )72ينظر ابن حجر ،فتح الباري ج3ص ،55املباركفوري  ،تحفة االحوذي ج3ص،42
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 )71مصنف عبد الرزاق  225/3برقم ( )5342باب االذان يوم اجلمعة .
 )72ينظر  :فتح الباري  ،55/3عمدة القاري . 211/6
 )73ينظر  :فتح الباري  ،55/3عمدة القاري . 211/6
 )74فتح الباري . 55/3
 )75ينظر  :فتح الباري . 55/3
 )76سبق خترجيه
 )77ينظر  :ابن قدامة  ،المغني ج3ص. 163
 )78البابريت  ،العناية شرح الهداية ج3ص. 91
 )79ينظر  :ابن حجر  ،فتح الباري ج3ص. 55
 )82ينظر  :العناية ج3ص. 91
 )81هذه االجهزة أصبحت سيف ذو حدين فان حكمها يكون تابعا ملا تستخدم له فان كان يف اخلري فيباح استخدامها ،وان كان استخدامها
يف الشر واملعصية فيأُث مستخدمها ،نسال اهلل السالمة والعافية واهلل أعلم .
 )82ينظر  :ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين ج1ص ،552ابن رشد ،بداية المجتهد ج1ص ،168ابن قدامة ،المغني ج3ص16
 )83ينظر  :املصادر السابقة .
 )84ينظر :الغزايل  ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (ت525:ه )  ،المستصفى  ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية،
ط1413(1ه 1993م)  .ج1ص ،252الزملي  ،اصول الفقه في نسيجه الجديد ج1ص. 143
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